
en som mener formelen 
var oppbrukt med «Blair 
Witch Project» og «Para

normal Activity» har muligens 
helt rett. Men «Trolljegeren» 
viser at den kan brukes i en 
mindre selvhøytidelig og mer 
ironisk form. Skjønt var det ikke 
det vi visste? Naturfenomener 
og hendelser som man trodde 
ikke kunne forklares, kan 
forklares allikevel: Det finnes 
troll der ute. Og de er ikke små 

og søte bustetroll av den typen 
som selges i souvenirbutikker.

Produksjonsselskapet Film
kameratene har jobbet hardt for 
å presentere «Trolljegeren» som 
en dokumentar om den nasjo
nale trollforvaltningen som stat 
og regjering har villet holde 
hemmelig. Opptak fra trolljeger
oppdrag er blitt sendt dem 
anonymt og klippet ned til spil
lefilmlengde. Og de menneskene 
vi møter i opptakene, er sporløst 
forsvunnet.

Det er snakk om de tre medie
studentene Kalle, Johanna og 
Thomas (Tomas Alf Larsen, 
Johanna Mørck og Glenn Erland 
Trosterud) fra Høgskulen i Volda 
som er ute med opptaksutstyr 
og jager en mann de tror er en 
ikkelisensiert bjørnejeger. 

Men Hans (Otto Jespersen) 
har et helt annet yrke, som 
filmens tittel allerede har 
avslørt. Han er ikke en person 
som gir ved dørene, og i nattens 
mulm og mørke sniker de seg 
etter ham inn i de dype skoger, 
og før de vet ordet av det står de 
ansikt til ansikt med et fem 
meter høyt og trehodet troll. Da 
er den uflidde, folkesky og brei
kjefta trolljegeren god å ha.

For troll er ikke til å spøke 
med, og allikevel er det nettopp 
det man gjør i «Trolljegeren». 

Humoren oppstår i friksjonen 
mellom trollkunnskapen fra de 
gamle folkeeventyrene og det 
moderne samfunnet; troll blir 
spesielt opphisset av kristen
mannsblod, men Asbjørnsen & 
Moe sa ingenting om muslimer, 
de sprekker i solen, men at det 
går an å kappete med dem er 
visst bare en myte. 

Moderne trollforvaltning har 
selvfølgelig visse byråkratiske 
sider, med skjemaer som må 
fylles ut, og blodprøver som må 
leveres til laboratoriet. Det 
snakkes dessuten om tiltak for å 
forbedre trollenes levekår i 
deres naturlige miljø, og 
grunnen til at de såkalte 
monstermastene må reises i 
Hardanger blir åpenbar, så 
folkelig motstand forventes å 
forvitre etter morgendagens 
premiere.

Rent håndverksmessig frem
står «Trolljegeren» som nokså 
sammenrasket råmateriale, som 
meningen er, siden studentene 
hvis endelikt er usikkert ikke 
fikk anledning til å redigere før 
de forsvant. Spesialeffektene 
rangerer fra utmerkede til fryk
telig klønete, men når triksene 
ikke fungerer filmatisk, bidrar 
de til de humoristiske innsla
gene som tross alt er det som 
bærer filmen. «Trolljegeren» 

presenteres som en mock
umentar – en tulledokumentar – 
men er en slags horrorkomedie, 
med vekt på komedie.

Regissør André Øvredal har 
en lang rekke kort og reklame
filmer bak seg, og langfilm
debuterer med sikker person
instruksjon av de ulike 
rollefigurene, muligens med 
unntak av Otto Jespersen, skjønt 
han lar seg vel knapt instruere. 
Han er også her en variant av 
alle de figurene vi kjenner ham 
som, og det fungerer forsåvidt 
som det skal. Men det spørs om 
det kanskje var blitt enda 
morsommere om det også i 
denne rollen hadde vært et 
ubeskrevet blad.

Det skal sies at «Trolljegeren» 
er i drøyeste laget, og etter en 
times tid har ikke Øvredal flere 
ess i ermet, og den fine drama
turgiske kurven som handlingen 
inntil da har lagt seg pent inntil 
kollapser. 

Man får tro at Hollywood
produsentene som ønsker seg en 
nyinnspilling nok kommer til å 
barbere vekk noen overflødig
heter som trekker resultatet 
ned. Men god underholdning er 
«Trolljegeren» uansett blitt.

Øyvor Dalan Vik skriver om 
film i Dagens Næringsliv.
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– Akkurat nå holder jeg på med 
«The State of Africa» av Martin 
Meredith, en historiebok der 
forfatteren tar for seg de siste 
femti årene.

– Det er ikke noe særlig opti
misme å spore her, nei. Boken 
har stort sett fått bra motta
gelse, men det er få lyspunkter 
her. Særlig er jo enkelte ledere 
groteskt blodtørstige. I Latin
Amerika, som jeg kjenner bedre, 
har det eksistert en klasse av 
ledere som har lykkes bedre 
med å føre sine land noen skritt 
videre. Meredith legger mye av 
skylden på lederskapet. 

– Jeg leser nok enda mer skjønn
litteratur. Jeg liker nonfiction 
fordi jeg liker å lære, men 
skjønnlitteratur har jeg et ster
kere avhengighetsforhold til.

– Jeg får mange tips gjennom 
internett, slik får jeg fisket frem 
bøker som ikke nødvendigvis er 
så kjente i Norge. Slik oppdaget 
jeg Roberto Bolaño, og nå den 
tyrkiskættede amerikanske Elif 
Batuman, som har skrevet en 
bok som heter «The Possessed». 
Den fikk så ekstremt gode 
kritikker at jeg kanskje ble litt
skuffet, men jeg anbefaler den 
allikevel. En annen jeg leste for 
litt siden var israelske David 
Grossmans «To the End of the 
Land» og spanske Javier 
Marías.

– Jeg liker bøker fra fjerne land, 
jeg gjør det. Jeg leste den engle
boken til Knausgård i sin tid, og 
den var jo veldig god.

– Han har så kjedelige titler, jeg 
klarer aldri å huske dem. «Alt 
til sin tid»? Noe sånt. Ikke den 
der han er lærer i NordNorge.

– Skal vi ta ren guttetid eller 
mer fra perioden som aspire
rende småintellektuell? Jeg 
glemmer aldri min Dostojevskij 
og Kafka! Før den tid var det jo 
mye Jack London og Sherlock 
Holmes. 

n


